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№
з/
п

1

Термін
Найменування заходів та зміст роботи за
проведення
напрямами діяльності
І. Моніторинг освітніх програм підготовки фахівців
за спеціальностями (спеціалізаціями) факультету
Розгляд та обговороення пропозицій кафедр щодо
протягом
структури та змісту освітніх програм за
навчального
спеціальностями (спеціалізаціями) інституту
року

2

Аналіз актуальності змісту освітніх програм

3

Перевірка освітніх програм на предмет
узгодженості результатів навчання
Організація та керування процесом укладання
навчальних планів (базових) за роком прийому

4

Відповідальний

Васильєва Т.А.,
Шкодкіна Ю.М.,
завідувачі кафедр,
керівники робочих
проектних груп
протягом
Шкодкіна Ю.М.
навчального
Євдокимова А.В.,
року
завідувачі кафедр,
експертні ради
роботодавців
грудень 2016р.,
Люльов О.В,
квітень 2017 р.
Шкодкіна Ю.М.
листопад 2016 р. Шкодкіна Ю.М.,
Котенко Н.В.,
керівники робочих
проектних груп
грудень 2016р.,
Шкодкіна Ю.М.,
травень 2017 р. керівники робочих
проектних груп
квітень
Євдокимова А.В.,
2017 р.
Валенкевич Л.П.

5

Перегляд та коригування робочих навчальних
планів

6

Організація та проведення опитування випускників
інституту та представників ринку праці з питань
підготовленості випускників до професійної
діяльності
ІІ. Забезпечення необхідними інформаційними та матеріально-технічними ресурсами
Аналіз забезпеченості навчально-методичними
жовтень 2016 р.,
Шкодкіна Ю.М.,
матеріалами навчальних дисциплін, у тому числі
червень 2017 р.
Котенко Н.В.
електронними
Аналіз застосування кафедрами інформаційних
протягом
Шипуліна Ю.С.,
технологій, комп’ютерної бази та інших технічних
навчального
Смоленніков Д.О.
засобів навчання
року
ІІІ. Забезпечення якості викладацького складу
Оцінюваня науково-методичного рівня проведення
протягом
Шкодкіна Ю.М.,
викладачами навчальних занять
навчального
Люльов О.В.,
Організація та аналіз контрольних відвідувань
року
Смоленніков Д.О.,
занять викладачів
завідувачі кафедр
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Оцінювання рівня залишкових знань, умінь та
інших компетентностей здобувачів вищої вищої
освіти. Факультетський контроль
Проведення та аналіз результатів конференції
«Навчальний процес очима студентів»

лютий, травень
2017 р.

Люльов О.В.,
Смоленніков Д.О.

грудень 2016р.

Люльов О.В,
Шкодкіна Ю.М.,
Смоленніков Д.О.
Завідувачі кафедр

Аналіз
проходження
викладачами
курсів
лютий 2017р.
підвищення кваліфікації
Аналіз оприлюднення наукових досліджень
протягом
Швіндіна Г.О.,
працівників факультету у фахових та міжнародних
навчального
завідувачі кафедр
наукових виданнях, у тому числі індексованих у
року
БД Scopus та Web of Science
Організація семінарів по впровадженню у науковопротягом
Котенко Н.В.,
освітню діяльність факультету інноваційних
навчального
Шипуліна Ю.С.
технологій навчання (e-learning, Екзаменаріум,
року
активні методи навчання тощо)
Оцінювання
виконання
викладачем
протягом
Васильєва Т.А.,
кваліфікаційних вимог наукової та професійної
навчального
завідувачі кафед
активності
року
ІV. Забезпечення публічності інформації про освітні програми,
ступені вищої освіти та кваліфікації
Моніторинг
оприлюднення
інформації
для
Протягом
Васильєва Т.А.,
абітурієнтів на сайті ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
навчального
Люльов О.В.,
(правил прийому, ліцензованого та обсягу
року
Валенкевич Л.П.
державного замовлення, вартості навчання тощо)
Моніторинг наявності на сайті ННІ ФЕМ жовтень 2016 р.,
Васильєва Т.А.,
ім. О. Балацького та кафедр інституту інформації квітень 2017 р.
Шкодкіна Ю.М.,
щодо підготовки бакалаврів та магістрів (зокрема,
Шипуліна Ю.С.
навчальних
планів за
спеціалізаціями
та
регламентів за дисциплінами на навчальний рік)
Моніторинг оприлюднення інформації щодо
жовтень,
Васильєва Т.А.,
підготовки аспірантів та докторантів на сайті ННІ грудень 2016 р.,
Швіндіна Г.О.,
ФЕМ ім. О.Балацького
квітень 2017 р.
Шипуліна Ю.С.

